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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i
kérdést kívánok intézni a Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a
tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Mennyivel támogatjuk a „hazatérőket"?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom !

Tisztelt Miniszter Úr !

Nemrégiben látott napvilágot az a kanadai kormány által kiadott közlemény, miszerint : "a
visszaélések elkerülése érdekében Kanada menekültügyi rendszere megváltozott. Az alaptalan
menedékkérelemmel érkezőket gyorsabban hazaküldik." Ezen óriáspalkátokon olvasható
közlemény mellett, egy szórólap ad további információkat a Kanadából Magyarországra
„hazatérők” számára . E szerint a Nemzetközi Migrációs Szervezet, azaz az IOM budapest i

irodája nyújt segítséget a megérkezést követő 6 hónapban. Az iroda címe: 1054 Budapest
Tüköry utca 3-4, vagyis az az Aranytíz Kutúrház ad neki otthont, mely a Belváros-Lipótvárosi
Önkormányzat közművelődési intézményeként m űködik. Az IOM Budapest — konkrét anyag i
— támogatást nyújt többek között az álláskereséshez, bútorok és háztartási gépek
beszerzéséhez, lakhatáshoz, vállalkozás beindításához, valamint egészségügyi szolgáltatá s

(például pszichológus) igénybevételéhez .

A szervezet — annak honlapja szerint (http ://iom.int/cros/en/sites/iom/home/where-we-

work/europa/european-economic-area/hungary.html) — magyarországi működését az Európai

Unión kívül a magyar kormány is segíti, azaz központi költségvetési támogatáshoz jut az IOM



Budapest . Ugyanakkor sajtó értesülések arról is szólnak, hogy a Kanadai Önkéntes Hazatérő
és Reintegrációs Program (CAVRR) a kanadai kormány támogatásával valósul meg.

Tisztelt Miniszter Úr !

Kérem, adjon részletes tájékoztatást arról, mennyi központi költségvetési támogatást kap az

IOM Budapest, továbbá, hogy milyen projektek megvalósítására használja fel mindazt. A
támogatás odaítélésével egyid őben megtörtént-e az IOM Budapest működésének -
nemzetbiztonsági szempontok szerinti - átvilágítása, vizsgálata?

Előfordulhat-e az, hogy a magyar adófizetők pénzét – egy közvetítő szervezeten keresztül –
hazájukat elhagyó, Kanadában politikai menedékjogot kér ő , de ott be nem fogadott, egykor i
magyar állampolgárok visszatelepedésének támogatására költi a magyar kormány? Es egybe n
még arra várnám Miniszter Úr válaszát, hogy vajon az az 500 000 magyar honfitársunk, ak i
nem tagadta meg állampolgárságát, de gazdasági okokból külföldön dolgozik, milye n
nagyságrendű támogatásra számíthat, amennyiben hazatér?

Érdemi válaszát várom.

Budapest, 2013 . február 20.

Heg űs Lorántné
Jobbik
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